ATA DA 6*‘ SESSAO PLENARIA ORDINARIA DIA 16 DE MARQO DE 2022

ATA N.° O06/2022 da Sessao Plenéria
Ordinéria da Cémara Municipal de Alfredo
Chaves, Espirito Santo.
Aos 16 (dezesseis) dias do més de margo do ano de 2022 (dois mil e vinte e

dois), as 18h (dezoito horas), no Plenario Brasilito Pilon, na Sede da Camara
Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, niimero 62 (sessenta e dois), Bairro
Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espirito Santo, realizou-se a 6a (sexta) Sessao
Plenéria, Ordinéria, presidida pelo Vereador CHARLES GAIGHER (Presidente) e

secretariada pelo Vereador ARMANDO ZANATA INGLE RIBEIRO (1.° Secretario),
estando presentes os demais Vereadores: ADILSON JOSE ROVETA, HUGO LUIZ
PICOLI MENEGHEL, NARCIZO DE ABREU GRASSI, NILTON CESAR BELMOK,
OSVALDO SGULMARO, SERAFINO ANTONIO SIMONI e SERGIO BIANCHI.
Apés a chamada dos Vereadores e verificagao do quorum legal, o Excelentissimo
Presidente declarou aberta a Sessao, cumprimentou e agradeceu a presenga de
todos, bem como a participagao dos que acompanham pelos Canais Oficiais de
Comunicagao. lnformou, com fundamento no Artigo 141 do Regimento lnterno, que
a Ata da lilltima Sessao, realizada no dia O3 (trés) de margo de 2022 (dois mil e vinte
e dois), ficou a disposigéo dos Vereadores, anexa a pasta, sendo dispensada a sua
leitura em Plenério. Em deliberagao, posta em discussao e em votagao nominal, foi
APROVADA por todos os Vereadores. Dando sequéncia, o Excelentissimo
Presidente prooedeu o EXPEDIENTE DO DIA. Oriundos do Prefeito: Leitura do

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 006/2022, que autoriza
contratagao por tempo determinado de Agentes Comunitérios de Saﬂde. O
Presidente encaminhou é Comissao de Justiga e Redagao Final e Comissao de
Finangas e Orgamento para analise e emissao de PARECER. Justificou a
necessidade de apreciagao e informou que colocara para deliberagéo do Plenario

o REGIME DE URGENCIA URGENTISSIMA ao PROJETO DE LEI ORDINARIA
DO EXECUTIVO N° 006/2022 para que o mesmo seja apreciado nesta mesma

Sessao. Posto em discussao o Vereador SERGIO justificou o porqué é contra ao
Regime de Urgéncia mesmo sendo favoravel a matéria que é de elevada
importéncia. O Vereador HUGO justificou o seu voto favoravel, alertou que o
Executivo deveria ter enviado com antecedéncia e mencionou importéncia da
manutencao dos servicos da saude e a contratacao de Agentes Comunitarios de
Saude por meio de processo seletivo. Em votacao nominal foi APROVADO o
Regime de Urgéncia pela maioria dos Vereadores, sendo 7 (sete) votos favoréveis
dos vereadores: Adilson, Armando Zanata, Hugo, Narcizo, Nilton, Osvaldo e

Serafino; e um voto contrario do Vereador Sérgio. O Presidente informou que o
Projeto seré apreciado na Ordem do Dia; Leitura do PROJETO DE LEI
ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 008/2022, que dispoe sobre denominagao de

prédio publico de BASE DE APOIO DO SAMU - CARLOS ALBERTO DA SILVA
CASTHELOGE, a Base de Apoio do SAMU, localizada no Centro de Alfredo Chaves.
O Presidente encaminhou a Comissao de Justiga e Redacao Final para analise e

emissao de PARECER; Leitura dos Oficios da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves PMAC/GAB N°s 033 e 034/2022 - Encaminham os BALANCETES das
receitas e despesas e os relatorios de pagamentos da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves, referentes aos meses de DEZEMBRO de 2021 e JANEIRO de
2022. O Presidente informou que esté a disposicao de todos na Secretaria e no
site da Camara Municipal. Oriundos de Diversos: Leitura do Oficio do Servico
Autonomo de Agua e Esgoto SAAE N° 012/2022: Encaminha as informacoes

solicitadas em Resposta ao REQUERIMENTO N° 003/2022 - que solicita ao
Diretor do SAAE informacoes acerca de Comissao de Licitacao, Pregoeiro e
Equipe de Apoio, integrantes do SAAE. O Presidente informou que o documento
esta a disposicao dos vereadores para anélise e a disposicao de todos no site da
Cémara Municipal. Oriundos dos Vereadores:

Leitura do PROJETO DE LEI

ORDINARIA DO LEGISLATIVO N° 003/2022, de autoria do Vereador Charles
Gaigher: Dispoe sobre denominacao de logradouro publico de RUA GAIGHER
TOMMASO o logradouro localizado na Comunidade de Caco de Pote, Distrito
Sede, Alfredo Chaves. O Presidente encaminhou a Comissao de Justica e
Redacao

Final

para

anélise

e

emissao

de

PARECER;

N° 006/2022, de autoria do Vereador Sergio

Leitura

do

Requer

do Prefeito Municipal, apos deliberacao do Plenério, lnformacoes referentes a
ponte da comunidade do Gaviao que da acesso a comunidade de Boa Vista,
municipio de Alfredo Chaves. O Vereador SERGIO destacou a importéncia do
pedido, fez exibicao em Datashow de video que retrata o estado da ponte
construida de forma emergencial pelos produtores e questionou os motivos e o
porqué, mesmo tendo sido feita uma anéllse por parte do Governo do Estado, até
o momento o servigo nao foi concretizado. Lembrou que se aproxima o periodo

da colheita de café em que o numero e o porte dos veiculos tende a aumentar,
tendo em vista a utilizacao de caminhoes para o transporte dos produtos, sendo
essencial atender os anseios de diversos trabalhadores rurais que necessitam

escoar a producao de forma segura. Posto em votacao nominal foi APROVADO o
Requerimento por todos os Vereadores; Leitura do REQUERIMENTO N°
007/2022, de autoria dos Vereadores Narcizo de Abreu Grassi, Sergio Bianchi e
Hugo Luiz Picoli Meneghel: Requer do Diretor do SAAE, apos deliberacao do

Plenario, informacoes referentes ao aumento na fatura da conta de agua,
fornecida no municipio pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto — SAAE de

Alfredo Chaves. Posto em discussao o Vereador NARCIZO relatou as
reclamagoes e dificuldades dos contribuintes, comparou os novos valores que
estao sendo cobrados na fatura emitida pelo SAAE com o projeto de lei que
encontra-se tramitando na Casa que busca aumentar o valor da gratificacao de
seus servidores, o que considera um absurdo, pois privilegia um grupo de
servidores em detrimento dos municipes. Os vereadores HUGO e SERGIO
defenderam e justificaram a importéncia de conhecer os motivos do aumento das
cobrancas em defesa dos cidadaos. Posto em votacao nominal, foi APROVADO o
requerimento por todos os Vereadores; Leitura da INDICACAO N° 015/2022, de
autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi: Solicita/lndica ao Prefeito
Municipal, apos deliberacéo do Plenério, a necessidade da conclusao de obra de
saneamento bésico no Distrito de Sagrada Familia, Municipio de Alfredo Chaves.
Posta em discussao, o Vereador Narcizo expressou sua indignacéo com a
situacéo encontrada no local, exibiu em Datashow fotos que expressam a
gravidade da circunsténcia e a falta de saneamento, e em contrapartida o
do poder publlco que contratou uma flrma (com relatos

inumeros

processos de ilegalidade) para realizagao dos servicos e até o momento nao foi
iniciado. Posta a indicacao em votacao nominal, foi APROVADA por todos os
vereadores; Leitura da INDICACAO N° 016/2022, de autoria do Vereador Sérgio
Bianchi: Solicita/lndica ao Prefeito Municipal, apos deliberacao do Plenario, a
necessidade da concessao de reposigao salarial aos educadores da Rede
Municipal de Ensino de Alfredo Chaves. Na discussao, o Vereador SERGIO
registrou a presenca em Plenario de representantes do SINDIUPES (Sindicato
dos(as) Trabalhadores(as) em Educacao Publica do Espirito Santo). Enfatizou que

todos os servidores merecem o reconhecimento, mas destacou que os
educadores apresentam uma dedicacao especial e uma legislagao especifica.
Lembrou que em janeiro os servidores municipais receberam uma reposicao
salaria de 10,18 % (dez virgula dezoito por cento), mas os profissionais da
educacao nao foram contemplados, e em fevereiro de 2022, foi publicada a

Portaria Federal n.° O67/2022, que concedeu um reajuste de 33,24% (trinta e trés
virgula vinte e quatro por cento) aos docentes de todo o pais. Contudo, o referido
aumento ainda nao foi repassado aos educadores municipais até o presente
momento. O Vereador HUGO informou que apos a deliberacao das matérias, os
representantes do SINDIUPES, que encontram-se presentes, farao esclarecimentos
em Plenario. lnformou aos que acompanham pelos Canais Oficiais de Comunicacao
que a Sessao sera encerrada e apos sera realizada uma transmissao ao vivo pelos
mesmos canals da Camara Municipal, a fim de dar esclarecimentos aos professores,
com informacoes técnicas a fim de orientar e dar condicoes de acompanhar as lutas
diarias. Enfatizou que por questoes legais, na prerrogativa de Vereador, nao podem
iniciar um projeto de lei desta natureza, mas podem sim, acionar o Ministério
Publico, a Defensoria Publica, realizar parceria como os Sindicatos, pois vai chegar
uma hora (acredita que essa hora ja chegou) que o dialogo ficara inviavel. Cltou
exemplos de oficios que sac encaminhados e o tempo de espera por uma satisfacao
do Executivo, como se o desrespeito fosse apenas com os Vereadores, mas é com o
povo, pois a Administracao tem corpo técnico para tal. Enfatizou a necessidade da
concessao da reposicao e questionou o porqué a Secretaria Municipal de Educacao

nao encaminha um cronograma da elaboracao do Plano de Carreira e valorizacao
dos

Fez comparacao de outras coisas que é expostas e

pela Prefeitura e o que realmente é reievante nao ha transparéncia. O Vereador
NILTON destacou que 0 Municipio cumpre a Legislacao e acredita que em breve 0
Executivo, juntamente com a Secretaria de Educacao, encontrara um meio de
colocar em pratica o reajuste de 33,24% (trinta e trés virgula vinte e quatro por
cento). O Vereador NARCIZO informou que apresentou matéria de Requerimento ao
Executivo, a fim de obter informacoes quanto ao valor do abono pago no fim do ano
de 2021 aos profissionais da educacao, a origem da verba utilizada para o a
pagamento do abono e qual o valor que restou em caixa e quantos profissionais da

rede municipal de ensino receberao o reajuste do piso salarial instituldo pela Portaria
n.° 067/2022, do Ministério da Educagao; porém até o momento nao apresentou

resposta. Posto em votacao nominal, a Indicacao fol APROVADA por todos os
vereadores. Ordem do Dia: RETIRADO DE PAUTA pelo Excelentissimo

Presidente o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO N° 005/2022
(que institui a gratificagao mensal a Comissao Permanente de Licitacao e

Pregoeiro do Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Alfredo Chaves/ES SAAE e
a EMENDA DE PROJETO DE LEI N° 002/2022, de autoria dos Vereadores Hugo
Luiz Picoli Meneghel, Narcizo de Abreu Grassi e Sérgio Bianchi, que propoe alterar
a redacao do Projeto de Lei Complementar do Executivo n° 005/2022) em

atendimento ao pedido dos Membros das Comissoes. Dando continuidade o
Vereador SERGIO pediu VISTA ao Projeto de Lei Ordinaria do Executivo n°
004/2022 para adiar a votacao, com justificativa de que faltam documentos
necessarios para apreciacao do projeto. O Presidente indeferiu o pedido e
justificou que o Projeto encontra-se tramitando na Casa desde janeiro. O Vereador
SERGIO argumentou que a demora nao é culpa do Legislativo, pois é o Executivo
que esta enrolando na apresentacao da documentacao. lnformou que ja protocolou
uma Representacao no Tribunal de Contas e possivelmente cancelara a votacao
caso seja deliberado pelo Presidente em vista que ha irregularidades e se o
Presidente nao atender ao pedido de vista, entrara com Mandado de Seguranca a
fim de anular a votacao. Relatou as consequéncias da votacao. O Presidente
voltou a confirmar o seu indeferimento e informou que sera deliberado pelo
Plenario e cabe aos colegas Vereadores votarem segundo o julgamento cabivel,
o Vereador tem o d|re|to e e Iivre para recorrer conforme

que

assim o permite. Leitura do PARECER conjunto das Comissoes de Justica e
Redacao Final e de Financas e Orcamento que apresenta analise favoravel ao
PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 004/2022, que dispoe sobre
autorizacao ao Poder Executivo Municipal a realizar aquisicao de lotes urbanos,
localizados no Loteamento Villagio Monte Verde, para edificacao e instalacao do
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao. Na discussao o Vereador
SERGIO justificou que o projeto nao atendeu os tramites legais, pois nao foi feita
a cotacao de mercado, nao enviaram a documentacao solicitada de comprovacao

de dispensa de licitacao e considera um absurdo, pois se trata de dinheiro publico
para a aquisicao dos lotes urbanos no valor de R$ 1.000.000, 00 (um milhao de

reais). Ressaltou que nao é contra os proprietarios, mas sim quanto a ilegalidade
constante na matéria. O Vereador HUGO justificou seu posicionamento pessoal e
explicitou ser contra a proposicao, pois no seu entender nao foi cumprida a
legislacao,

pois

para

nao

realizar uma

licitacao teria que estar bem

fundamentado, nao foi apresentada a documentacao necessaria e nao seguiu o
procedimento legal. Enfatizou que jamais votaria favorével por verificar a
ilegalidade, mas verificou que a Lei Organica em seu Artigo 79, diz que o
Vereador presente a Sessao nao pode escusar-se de votar, salvo quando tratarse de matéria em que esteja impedido de fazé-lo, conforme o Paragrafo Unico do
artigo citado. Lembrou que se caso ele votar, sera nula a votacao por encontrarse impedido de fazé-lo por ser parente consanguineo de terceiro grau. Assim
para nao atrapalhar os tramites legislativo, solicitou ao Presidente o deferimento
para a permissao da nao votacao (deixando em branco o espaco de sua votacao)
e informou que apresentara a documentacao comprobatoria de parentesco para
ser juntada a votacao. Deixou claro que nao pode se manifestar de forma pratica,
mas de forma pessoal seu posicionamento é contrario por entender a ilegalidade
da proposicao. O vereador OSVALDO manifestou seu posicionamento contrario
por apresentar o mesmo entendimento do Vereador Hugo, nao sendo contrario a
proposicao e aos proprietarios, mas sim contrario ao procedimento, pela auséncia
da legalidade na aquisigao do imovel. O presidente deferiu o pedido do Vereador
Hugo. O Vereador NARCIZO justificou que a situacao causa-lhe estranheza, pois
no ano

todos os vereadores aprovaram por

idade a compra de

imovel no Loteamento Villagio Monte Verde, para a construcao de Jardim de
infancia. Os Vereadores HUGO, SERGIO e OSVALDO justificaram quem em
2020 nao participaram da referida votacao, pois era da legislatura anterior,
assumiram o mandato em 2021, e se fossem vereadores na epoca teriam o
mesmo

posicionamento.

Apes

as

discussoes,

posto

o

Projeto

de

Lei

Complementar n° 004/2022 em votacao nominal, foi APROVADO pela maioria
dos votos, sendo 05 (cinco) votos favoraveis dos vereadores: Adilson, Armando
Zanata, Narcizo, Nilton e Serafino; e 02 (dois) votos contrarios dos Vereadores

Osvaldo e Sergio. Leitura do PARECER conjunto das Comissoes de Justiga e
Redacao Final e de Financas e Orgamento que apresenta analise favoravel ao

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 006/2022: Autoriza contratacao
por tempo determinado de Agentes Comuniterios de Saude. Posto em discussao o

Vereador SERGIO destacou a importancia da matéria da saude, mas que considera
uma irresponsabilidade a votacao em regime de urgencia. O Presidente CHARLES

justificou que nao e irresponsabilidade a votacao, pois considera a matéria de
extrema importancia para manutencao dos servicos essenciais. Os Vereadores
Sergio e Charles discutiram seus posicionamentos e questées pessoais. Os

vereadores OSVALDO e ZANATA defenderam a apreciacao em regime de urgéncia
por considerarem materia de relevante interesse publico e parabenizaram o
Presidente por assim deliberar. O Vereador HUGO justificou seu voto favoravel e
sugeriu aumentar o numero de Agentes Comunitérios de Saude, principalmente nas
localidades do interior, pois sao areas de grande abrangencia e os profissionais tem
um gasto consideravel de gasolina. Posto em votacao nominal foi APROVADO o
Projeto de Lei por todos os Vereadores. Finalizando o Expediente, o Presidente
agradeceu os que acompanham pelos Canais Oficiais de Comunicacao e informou
que respondera os questionamentos e fare Oficio a Secretaria Municipal de Saude
para obter a informacao quanto a data de inauguracao da Base de Apoio do SAMU.
O Vereador SERAFINO pediu licenca para se ausentar do Plenario por nao estar se
sentindo bem. O Presidente deferiu seu pedido e desejou boas melhoras. Passando

para o PEQUENO EXPEDIENTE o Presidente concedeu o uso da palavra aos
Vereadores inscritos. Os Vereadores manifestaram a solidariedade, o sentimento,
e em nome da Camara os VOTOS DE

aos familiares em

virtude de falecimento: O Vereador NILTON, aos familiares de Jaime Belmok
(irmao do Ex-Vice-Prefeito Leandro Belmok); o Vereador OSVALDO aos familiares
de Joao Curytiba e Eremita Amorim; o Vereador ZANATA aos familiares de
Gabriel Grasse Rodrigues; e o Vereador CHARLES aos familiares de Lourdes
Bortoluzzi, considerando que eram pessoas especiais, queridas, conceituadas e
que muito contribuiram com a sociedade alfredense, deixando saudades e um lindo
legado. Posto em votacao nominal foi APROVADO os Votos de Pesar por todos os
Vereadores presentes. O Vereador NARCIZO, tambem inscrito no Pequeno
Expediente,

renunciou

seu

direto

de

pronunciamento

por

respeito

aos

representantes dos profissionais da Educacao, que esperam para falar. Assim, o
Presidente convidou para utilizar da Tribuna, apos ser encerrada a Sessao, o

llustrissimo Senhor JOAO PAULO FARIA CARDOSO, Diretor do SINDIUPES
(Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educacao Publica do Espirito Santo) e da
llustrissima Senhora HELOISA GOMES DA SILVA VAILLANT, Diretora dos
Aposentados e Coordenadora da Regiao Sul do SINDIUPES, convidou a todos

para prestigiarem. Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente
encerrou a presente Sessao e agradeceu a presenca de todos. Convidou para a
préxima Sessao Ordinaria que acontecera no dia 30 (trinta) de marco, as 18 h
(dezoito horas) na Sede da Camara Municipal. Eu, Armando Zanata Ingle Ribeiro,
Primeiro Secretario da Mesa, determinel a lavratura da presente Ata que, apes Iida
e aprovada por mim, ficara, conforme Artigo 141 do Regimento lnterno, a
disposicao dos Vereadores para verificagao e, apes a sua aprovacao, por meio de
votagao Plenaria,

sera assinada por mim e pelo Senhor Presidente e

disponibilizada, juntamente com o audio da presente Sessao, no site oficial da
Camara Municipal.
Sala das Sessoes, 28 de marco de 2022.
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